LUNCH & BORREL
FRESH BOWLS
overnight apple oats

geroosterde bloemkool | mais
avocado | cherrytomaat | radijs
chipotledressing

11

12.5

10.5
12.5
13.5
17.5

11.00 tot 15.00 uur

makreel

11.5

gerookt | pickles uit de Haarse
Gaard | chipotlemayonaise

Jersey Landana

belegen kaas | kropsla
uienchutney | komkommer

19

rundvlees | cheddar | uienchutney
rucola | tomaat | barbecuesaus
17.5

pickles uit de Haarse Gaard | kropsla
avocado | chipotlemayonaise

halve kip

15

21.5

appelmoes | friet | mayonaise
coleslaw

LOADED WEDGES
pulled chicken

12.5

barbecuemayonaise | Landana
Jersey belegen kaas | sesam | bosui
12.5

zoete aardappel

grana padano | truffelmayonaise
peterselie

WARM

12.5

16.5

12.5

croque de Gagel (kan ook

6.5

Holtkamp bitterballen | 6 stuks

9.5

creamy jalapeñosticks
8 stuks

11.5

bittergarnituur | 10 stuks

14.5

parmaham | balsamicostroop

8.5

camembert uit de oven
brood | noten

14.5

Landana Jersey belegen
kaas | mosterd | 8 stuks

8

KIDS
broodje aap
American pancake | banaan
chocopasta
broodje draadjesvleeskroket
broodje groentekroket

4.25
6.5
6.5
4.5

ZOET
)

boeren beenham | Landana Jersey
belegen | bechamel

pompoensoep

ras el hanout | olijfolie | za’atar
broodstengel

twee kroketten

brood | Gagelboter | hummus

nacho’s uit de oven
11
guacamole | salsa | crème fraȋche

11.00 tot 15.00 uur

gerookt | venkel | harissa

ribeye

Gagelburger

vega burger

OPEN SANDWICHES
geroosterde groente
zongedroogde tomaat | hummus
dukkah

friet | mayonaise | coleslaw

zoetzure komkommer | cheddar |
little gem | tomaat |
chipotlemayonaise

"Gagel is een aromatisch kruid dat in
de buurt van het fort groeit. Het heeft
een heel eigen smaak die je
terugproeft in onze keuken."

hummus

BURGERS

spicy kipburger

Gagelsalade

kropsla | scharrelei | croutons
Landana Jersey belegen kaas
dressing van kruiden uit onze tuin
basis
geitenkaas
kip
zalm

11.00 tot 22.00 uur

11.00 tot 21.00 uur

yoghurt | bio havermout | Haarse
Gaard appeltjes | rozijnen | walnoten

cauliflower power

BORREL

GUILTY PLEASURES

11.00 tot 15.00 uur

"De muren van het bomvrije wachthuis
zijn anderhalve meter dik, puur ter
verdediging."

draadjesvlees | Holtkamp | mosterd
brood

11.5

7.5

12.75

huisgemaakte appelcrumble
slagroom

5.5

vegan brownie | passievrucht

5

pastel de nata

4

Allergenen? Scan de QR-code
voor meer informatie!

"Ieder kwartaal vind je op onze
dinerkaart een ander wereldgerecht
uit Overvecht. Wij zijn trots op onze wijk
en willen jou kennis laten maken met
smaakvolle gerechten van inwoners
uit de buurt."

DINER

17.00 tot 21.00 uur
GUILTY PLEASURES

VOORGERECHTEN
plankje brood

6.5

Gagelboter | hummus

pompoensoep

ras el hanout | olijfolie | za’atar
broodstengel

gerookte ribeye

Gagelburger

15

dun gesneden | paddenstoelen
peterseliemayonaise
desemcroutons

zacht gegaarde zalm

blini’s | crème fraîche | kruiden uit
onze tuin

zoetzure bietjes

BURGERS

friet | mayonaise | coleslaw
7.5

17.5
zoetzure komkommer | cheddar | little
gem | tomaat | chipotlemayonaise

spicy kipburger

gerijpte geitenkaas | dukkah
kropsla

appelmoes | friet | mayonaise |
coleslaw

LOADED WEDGES
pulled chicken

BORREL

15

pickles uit de Haarse Gaard
kropsla | avocado | chipotlemayonaise

halve kip
11.5

19

21.5

12.5

barbecuemayonaise | Landana Jersey
belegen kaas | sesam | bosui

brood | Gagelboter | hummus

6.5

Holtkamp bitterballen | 6 stuks

9.5

creamy jalapeñosticks | 8 stuks

11.5

bittergarnituur | 10 stuks

14.5

parmaham | balsamicostroop

8.5

camembert uit de oven
brood | noten

14.5

Landana Jersey belegen
kaas | mosterd | 8 stuks

8

nacho’s uit de oven |
guacamole | tomatensalsa
crème fraȋche

11

friet | mayonaise
groene salade
geroosterde groente

rundvlees | cheddar | uienchutney
rucola | tomaat | barbecuesaus

vega burger
13.5

BIJGERECHTEN

zoete aardappel

12.5

grana padano | truffelmayonaise
peterselie

HOOFDGERECHTEN
Ierse sukadesteak

24.5

sjalottenjus | snijbonen | zoeteaardappelmousseline

zeebaars

geroosterde flespompoen | feta
Marokkaanse kruidensalsa
gepofte cherrytomaat

KIDS
rauwkost | romige
kruidendip

3.5

spaghetti | tomatensaus

7.5

draadjesvleeskroket | friet
mayonaise

7.5

groentekroket | friet |
mayonaise

7.5

kipnuggets | friet | mayonaise

8.5

vanille-ijs | slagroom

5

raketje

1.5

NAGERECHTEN
huisgemaakte lemoncurd

8

hangop | rood fruit | crumble

appelcrumble

8.5

chocoladebrownie

9.5

kletskop | gezouten karamelroomijs
22.5

jus antiboise | krokante kappertjes
spinazie parelcouscous

wereldgerecht uit Overvecht

3.5
3.5
3.5

passievrucht | kokos-ijs
19.5

Allergenen? Scan de QR-code
voor meer informatie!

